Chata
u Svatého
Matouše
v Deštném
v Orlických horách
704 m.n.m
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Vítejte v Orlických horách!
Přijměte srdečné pozvání do malebné oblasti Orlické hory v severovýchodní části Čech. Navštivte místo, kde můžete vychutnávat
krásu a klid hor po celý rok. Orlické hory nejsou přeplněné turisty,
horský vzduch a klid jsou balzámem na duši. Hlavní hřeben Orlických hor je dlouhý kolem 40 km. Nejvyšším vrcholem je Velká
Deštná (1115 m), dalšími významnými vrcholy jsou Koruna (1094
m), Malá Deštná (1090 m), Vrchmezí (1085 m), Sedloňovský
vrch (1050 m) a Šerlich (1018 m). Vítáme Vás v nejnavštěvovanější části Orlických hor, v obci Deštné v Orlických horách., ve výšce
648 m. n. m.

Chata U sv. Matouše se nachází cca 1,5 km od centra Deštného v místní části Jedlová v nadmořské výšce 704 m.n.m.
Příjezdová komunikace vede až k chatě, kde je parkoviště pro
osobní vozidla hostů. V zimě je cesta pravidelně prohrnovaná, není však udržovaná posypem a někdy je sjízdná pouze
se sněhovými řetězy. Kapacita chaty je 30 – 35 osob. V přízemí se nachází společná kuchyň pro 2. patro, bar s výčepním
zařízením a posezením. Na bar navazuje jídelna, která slouží i
jako společenská místnost. V přízemí jsou společná 4 WC a 2
umývárny. V objektu jsou 2 apartmány, jeden v přízemí (max. 6
osob), druhý v podkroví (max. 8 osob). V 1. patře je 9 dvou až
čtyřlůžkových základně vybavených pokojů. Na chodbě je společné WC. K zábavě slouží malý kulečník, šipky, PC s přístupem k internetu, TV. Celá chata je pokryta WiFi signálem. Pro
zimní období je k dispozici úschovna lyží. Hosté se v objektu
přezouvají do domácí obuvi. Stravování je vlastní. Vytápění je
elektrickými akumulačními kamny na noční proud, jídelnu a
dolní apartmán je možno zcela vytopit nebo přitápět výkonnými krbovými kamny.

Letní sezona:
Kontakt:

Horská chata u Sv. Matouše
Deštné v Orlických horách 258
517 91 Deštné v Orlických horách
e-mail: umatouse-destne@email.cz
web: www.umatouse-destne.cz
tel.: + 420 728 806 273

V areálu chaty je příjemné posezení na terase a zahrádce, k dispozici je malý přenosný zahradní gril, dvě ohniště, bazén, malé
hřiště pro děti (trampolína, pískoviště, houpačka). Kromě pěší
turistiky (v okolí je několik naučných stezek) se nabízí možnost cykloturistiky, jsou zde velice dobře značené cyklotrasy.
V obci naleznete lanový park, půjčovnu terénních čtyřkolek,
horských kol a dalšího vybavení, horolezeckou umělou stěnu,
malý krytý bazén se saunou, tenisové kurty, turistickou jízdárnu ADAM (vyjížďky na koních). Navštívit můžete celoročně
otevřené Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel. V obci
je barokní poutní kostel zasvěcený Svaté Máří Magdaléně. V
části Deštného zvané Zákoutí naleznou návštěvníci historicky
cenné roubené domy a sochu Svatého Jana Nepomuckého z
období rokoka.

V blízkých Říčkách je minigolf, další golfové hřiště je Nebeská
Rybná nebo Malý Texas. Nabízí se celá řada výletů do blízkého
okolí (města Dobruška, Rychnov n. Kněžnou, zámky Doudleby
a Častolovice, pevnost Hanička, pěchotní srub Sněžné – Skutina, skanzen Villa Nova Velký Uhřínov, Dinosaur park v
Karlově, přírodní rezervace Zemská brána, v Polsku pak Soví
hory, Bledne skaly, lázeňská městečka Kudowa Zdroj a Polanica Zdroj). Koupat se lze v nedalekém pěkném přírodním
koupališti v obci Orlické Záhoří, na koupališti v Bystrém nebo
ve vzdálenějších Pastvinách (cca 25 km). V okolí roste také
dostatek hub.

Zimní sezona:
Deštné je známo především jako největší středisko zimních sportů
v Orlických horách. Největší areál na severních svazích Studeného vrchu nabízí lyžařům na 1 skipas 6 sjezdových tratí různých
obtížností. Ve dvou vzájemně propojených areálech naleznete
celkem 7 lyžařských vleků a sedačkovou lanovou dráhu. Velmi
oblíbené je také večerní lyžování na sedačkové lanovce. Osvětlená
červená a modrá sjezdovka o celkové délce 2100 m tvoří jedno z
nejatraktivnějších večerních lyžování v České republice. Parkování
v areálu je zdarma. Z naší chaty se lze do areálu dostat mimo použití auta také pěšky, od kostela nad chatou se vystoupá po běžecké
trase cca 500 m, poté se sjede do areálu, zpět se dá dostat od horní
stanice lanové dráhy až k chatě. Další, méně náročnou možností
je sjet sjezdovku Jedlová pod objektem (vzdálená cca 300 m) a
využít skibusu. Další sjezdovky jsou také u Šerlišského mlýna a
na Šerlichu. Doporučujeme také navštívit velké polské lyžařské
středisko Zieleniec, které je vzdáleno pouhých 7 km z Deštného.
Zaparkujete na sedle u Masarykovy chaty - středisko je téměř spojené s parkovištěm, v provozu je od 9 do 22 h, většina sjezdovek
je dobře osvětlených. Zieleniec nabízí dvě šestisedačkové lanové
dráhy, dvě čtyřsedačky, kvalitní zasněžování, sjezdovky jsou zde
různých obtížností, jsou dlouhé okolo 1 000 m. Na své si přijdou i
běžkaři, kteří se mohou vydat po upravovaných běžeckých trasách
nedaleko od chaty.

Přejeme příjemný pobyt

